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José Marques Moreira
ADVOGADO-ESTAGIÁRIO

| QUEM FEIO AMA, 
BONITO LHE PARECE

É
cada vez mais frequente ligarmos a televisão ou ir-
mos ao feed de notícias nas redes sociais, e deparar-
mo-nos com notícias de factos consubstanciadores 
do crime de violência doméstica. Basta estar atento 

para verificar que ano após ano, o número de vítimas de  
violência doméstica tem vindo a aumentar de forma 
preocupante. Mas não só. A “evolução” do modus operandi 
na execução do crime, é também ela assustadora e tenden-
te a causar um significativo “alarme social”.

Em 2015, em Sacavém, um taxista matou a mulher com 
disparos de caçadeira e uma granada, em plena via pública 
tendo-se suicidado de seguida. Ainda está na memória 
o mediático caso de Manuel Baltazar “Palito” que esteve
na montra de todos os noticiários, tendo estado “a monte” 
durante 34 dias, pois tinha matado a sogra e a tia e ferido
a mulher e a filha, sendo este o culminar de um quadro de
violência doméstica que se prolongou durante cinco anos.
Ou recordemo-nos do caso de Óscar Pistórius, que foi con-
denado a 6 anos de prisão por ter matado a namorada.

Em termos legais, o crime de violência doméstica está pre-
visto no artigo 152.º do Código Penal, sendo actualmente 
considerado como crime público. É um ilícito que pode ser 
praticado durante a relação de namoro, durante o casa-
mento ou nas relações análogas às dos cônjuges como por 
exemplo nas uniões de facto. Mas e nas relações extracon-
jugais? Poderá ser condenado o indivíduo que pratique este 
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crime, não contra o cônjuge, mas contra uma outra pessoa 
com quem este mantenha ou tenha mantido uma relação 
extraconjugal? A resposta parece-nos ser afirmativa.

O recente Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, através 
de uma interpretação extensiva do artigo 152.º do Código 
Penal, equiparou a relação extraconjugal à relação de 
namoro, algo que os tribunais tendem considerar um facto 
que consubstancia (apenas) a prática do crime de ofensas 
à integridade física. No caso do aresto aqui em análise, o 
agressor, casado, tinha 3 filhos emergentes dessa relação e 
mentia à vítima dizendo que era divorciado, mantendo com 
esta, uma relação estável e duradoura. Ora, assim que esta 
descobriu a mentira, pôs termo à relação, tendo-se então 
iniciando uma perseguição que durou cerca de 3 anos e que 
foi acompanhada de agressões físicas e verbais. 

A nosso ver, bem andou este Tribunal, ao alargar o conjunto 
de pessoas tuteladas por este tipo de crime, uma vez que 
o espírito da norma incriminadora é a protecção da vítima
nas relações em que exista ou tenha existido uma relação
de proximidade e de afecto com o agressor. E, diga-se, de
outra forma não poderia deixar de ser.

Tardio, parece-nos, é o acolher deste entendimento. Mas 
não há bela sem senão - o arguido foi condenado a uma 
pena de 20 meses de prisão, substituída por 480 horas de 
trabalho comunitário. Entendemos que leve tem sido a mão 
da justiça, quando chega a hora de ser aplicada uma pena 
exemplar, dando a ideia que fica excluída das preocupações 
do julgador uma efectiva prevenção geral ou mesmo espe-
cial. Com efeito, a pena aplicada parece-nos ser demasiado 
branda face à gravidade do crime aqui em crise, devendo 
ser alterados não apenas os padrões balizadores da condu-
ta típica que qualifica o crime de violência doméstica, mas 
ainda a forma como esta tem sido punida em termos de 
medida concreta da pena.
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Nuno Cerejeira Namora
ADVOGADO

| WEB SUMMIT: SOMOS 
PORTUGAL

A
capacidade de Portugal receber eventos de esca-
la mundial já não é uma novidade. Somos efecti-
vamente muito bons na arte de bem receber. Com 
um clima moderado, uma gastronomia apetecível 

e tentadora e uma excepcional capacidade de fazer quem 
nos visita sentir-se em casa e querer voltar, fomos coloca-
dos mais uma vez no centro do mundo, pelos melhores mo-
tivos.

A primeira edição da Web Summit em Lisboa chega ao fim 
e o balanço não podia ser mais positivo. Cerca de 50 mil 
pessoas passaram pelo complexo do Meo Arena e mui-
tos milhares de jovens empreendedores, investidores,  
players políticos e outros simplesmente curiosos, de todos 
os quadrantes mundiais, trocaram contactos e ideias de 
negócio e partilharam experiências.

Sem dúvida que aliciar grandes eventos e projectos interna-
cionais é imprescindível para Portugal, para o crescimento 
económico e para o nosso posicionamento na Europa e no 
Mundo. Já não numa óptica de provar a quem quer que seja 
que temos capacidade e qualidade para os organizar e/ou 
receber, mas sim firmando uma posição (cada vez mais) in-
contestável de que somos um País com elevados índices 
de qualidade de vida que tem em si um potencial incomen-
surável de oportunidades. Oportunidades para os nossos  
jovens estudantes e empreendedores, oportunidades para 
as nossas empresas e desafios para as nossas Universi-
dades.

Portugal sempre se apresentou como um país com pro-
jectos na vanguarda da tecnologia, razão pela qual temos 
ideias e empresas com selo português por todo o Mundo. 
Se bem que, por vezes, não as saibamos valorizar na devi-
da altura ou utilizá-las para catapultar tantas outras. Temos 
start-ups e jovens empresas e empreendedores dispersos 
por todo o Mundo pelas mais variadas razões: por aí en-
contrarem mercados mais atractivos e com respostas, no 
imediato, mais promissoras, por o investimento estrangeiro 
a tanto obrigar ou singelamente por não existir, à altura, ca-
pacidade e expectativa de crescer e vingar no nosso país. 
Hoje o cenário está a mudar. Temos dezenas de pólos em-
presariais e incubadoras que nos fazem prever um futuro 
altamente promissor. Há quem fale mesmo na possibilidade 
de Lisboa vir a ser a próxima Silicon Valley da Europa.

Ainda assim, devemos pragmatizar o assunto a fim de con-
seguirmos capitalizar a vinda da Web Summit para Portugal. 

Sem dúvida que o sucesso é por demais evidente, quanto 
mais não seja pelos números diretamente encaixados em 
todos os planos do Turismo no decorrer do evento. Mas esta 
onda empreendedora tem de ir muito além de um even-
to, como tantos outros que já pisam terras lusas. Temos de 
continuar a alimentar com todo o entusiasmo estas opor-
tunidades diariamente e não apenas por altura dos “tempos 
de festa”, pois há um tecido empresarial nacional e um am-
plo conjunto de jovens empreendedores que necessitam 
desse empenho e regozijo ininterruptamente. Transporte-
mos a emoção nos invadiu durante a Web Summit para o 
nosso quotidiano.

Portugal tem História e potencial para o futuro. Só nos fal-
tam mesmo governantes à altura dos nossos desígnios!

EDITORIAL
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Angelina Teixeira
ADVOGADA

| CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
SEM DIRECTIVAS, FALTA 
TRANSPARÊNCIA 

D
ecorridos mais de uma dezena de anos após a 
implementação das Directivas Europeias de Con-
tratação Pública o panorama das restrições orça-
mentais impunha já uma reforma no sentido de 

tornar os procedimentos de formação dos contratos públi-
cos mais simplificados e transparentes para os operadores 
económicos. 

Em causa três Directivas: 2014/23/UE relativa à adjudicação 
de contratos de concessão; 2014/24/UE relativa aos con-
tratos públicos e a 2014/25/UE relativa aos contratos pú-
blicos celebrados no âmbito dos sectores de água, energia, 
transportes e dos serviços postais – todas do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Publicadas no Jornal Oficial da União Europeia em 28 de 
Março de 2014, o prazo de transposição das mesmas - à 
excepção da contratação pública electrónica (18/04/2018) 
-terminou no passado dia 18 de Abril. 

Tendo por referência o ano de 2013, na qual tivemos valores 
contratuais comunicados ao Portal “Base” na ordem da rep-
resentação dos 2,5% do PIB, a contratação pública é hoje 
um instrumento de desenvolvimento de várias políticas, 
inclusive ambientais. 

DESTAQUES Nessa medida, em momentos diferentes, passará a ser 
obrigatório, não só a publicação (e-notice), mas também 
a disponibilização de documentação dos procedimentos 
(e-acess) e a submissão de propostas (e-submission) tudo 
por via electrónica, no intuito de atingir, de forma eficaz, um 
melhor equilíbrio entre preço e qualidade.

Vários apelos têm vindo a ser feitos, quer à doutrina espe-
cializada, à jurisprudência dos Tribunais Administrativos, aos 
Relatórios do Tribunal de Contas, aos Relatórios de Auditoria, 
às diversas Recomendações e à opinião pública dos demais 
interessados nestas matérias. 
 
São vários os objectivos desta transposição, entre eles 
apontados pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imo-
biliário e da Construção, IP:

1| Simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação; 

2| Utilizar meios electrónicos; 

3| Facilitar a participação das PME’s em contratos públicos; 

4| Utilizar estrategicamente a contratação pública para atin-
gir objectivos sociais e ambientais;

5| Aumentar a segurança jurídica na aplicação da lei;

6| Incentivar a inovação associada aos contratos públicos; 

7| Aumentar a transparência e combater a corrupção e os 
conflitos de interesses;

8| Regular melhor as concessões; 

9| Melhorar a governação dos contratos públicos.

Estranhávamos a serenidade destes últimos meses, mais 
ainda numa época de várias bandeiras “SIMPLEX” que 
deveria servir de oportunidade legislativa para simplificar, 
desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de formação 
dos contratos públicos com vista ao aumento da eficiência 
da despesa pública.

O Governo colocou em discussão pública o anteprojecto da 
revisão do Código dos Contratos Públicos (CCP) que termi-
nou no passado dia 23 de Setembro, impondo o aumento 
melhorias e aperfeiçoamento que têm como escopo a cor-
recta interpretação e aplicação das normas legais.

Há doze anos apenas a Bélgica ficou atrás na transposição 
das Directivas de 2004. Em 2016 enquanto a selecção na-
cional correu para vencer a taça europeia, o Governo portu-
guês corre (ainda) para evitar as sanções de Bruxelas. 
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Miguel Cunha Machado
ADVOGADO

| RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
LITÍGIOS: CONSUMIDORES MAIS 
PROTEGIDOS 

A
Lei n.º 144/2015, de 8 de Setembro, transpôs para 
o ordenamento jurídico interno, a Directiva n.º
2013/11/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
 de 21 de Maio de 2013, relativa ao regime legal da 

resolução alternativa de litígios de consumo.

Destarte, a Lei n.º 144/2015, de 8 de Setembro tem como 
desiderato reforçar a confiança dos consumidores no mer-
cado interno, prevendo-se a obrigatoriedade de fornece-
dores de bens ou prestadores de serviços, informarem o 
consumidor, no momento da aquisição, sobre a possibili-
dade de resolução extrajudicial de litígios de consumidor.

Neste tempo de limbos e evoluções, o artigo 2.º estatui que 
“A presente lei é aplicável aos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios nacionais e transfronteiriços promov-
idos por uma entidade de resolução alternativa de litígios 
(RAL), quando os mesmos sejam iniciados por um consumidor 
contra um fornecedor de bens ou prestador de serviços e res-
peitem as obrigações contratuais resultantes de contratos de 
compra e venda ou de prestação de serviços, celebrados en-
tre fornecedor de bens ou prestador de serviços estabelecidos 
e consumidores residentes em Portugal e na União Europeia.”

O ponto nevrálgico do Diploma densifica-se no facto de os 
fornecedores de bens ou prestadores de serviços estabele-
cidos em território nacional deverem informar os consumi-
dores relativamente às entidades de RAL disponíveis ou a 
que se encontram vinculados por adesão ou por imposição 
legal decorrente de arbitragem necessária, devendo, in fine, 
informar qual o sítio electrónico na Internet das mesmas.

Acresce que, as referidas informações devem ser presta-
das de forma clara, compreensível e facilmente acessível 
no sítio electrónico na Internet dos fornecedores de bens 
– caso exista – bem como nos contratos de compra e venda
ou de prestação de serviços entre o fornecedor de bens ou
prestador de serviços e o consumidor, quando estes assu-
mam a forma escrita ou constituam contratos de adesão, ou 
ainda noutro suporte duradouro.

No que tange às contra-ordenações a serem aplicadas caso 
os agentes económicos não cumpram os procedimentos 
enunciados, estas traduzir-se-ão em: a) Coima entre € 500 
e € 5000 - pessoa singular; b) Coima entre € 5000 e € 25 
000 - pessoa colectiva. 

DESTAQUES Aqui chegados, importa enunciar que a Lei n.º 144/2015 deu 
aos fornecedores de bens ou serviços um prazo de 6 meses 
para se adaptarem aos novos requisitos legais, que termi-
nou no dia 23 de Março de 2016.

Para melhor intelecção do exposto, os preceitos legais 
referidos bosquejam o desígnio da Directiva 2013/11/EU 
que visa garantir que todos os litígios resultantes da venda 
de bens ou da prestação de serviços entre consumidores 
e comerciantes residentes ou estabelecidos na União Euro-
peia, quer tenham sido realizados por meios convencionais ou  
através da internet, possam ser apresentados a uma enti-
dade de resolução alternativa de litígios, almejando o ade-
quado funcionamento do mercado único.

Em suma, o Diploma  sub judice  é bastante proactivo e  
inovador, não obstante tenha sido realizada uma trans-
posição demasiado agarrada ao texto da Directiva, repro-
duzindo-a de forma quase servil e literal, aplicando até ex-
pressões que no léxico nacional não encontram qualquer 
correspondência, como é o exemplo das alíneas a), e) e g) 
do art. 6.º, n.º 1 do art. 10.º e n.º 2 do art. 20.º, referindo-se 
a “em linha”, correspondente, naturaliter, à tradução exacta 
do termo on-line, ao invés de via electrónica ou até comu-
nicação electrónica.

Por fim, esta bondade deve ser sufragada principalmente 
numa altura em que ao nível da UE o protagonismo do 
consumidor vai sendo cada vez menor, transparecendo a 
preocupação de dar confiança ao consumidor enquanto  
instrumento mercantil com o ensejo de contribuir para o 
bom funcionamento do mercado ao contrário de assegu-
rar um elevado nível de defesa dos consumidores, em clara  
violação da sua ratio essendi.
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Pedro Condês Tomaz
ADVOGADO

| SEGURANÇA SOCIAL:
LEI FLEXIBILIZA PAGAMENTO DE 
DÍVIDAS

A
s dívidas à Segurança Social continuam a ser um 
problema, tanto para as pessoas singulares, como 
para as pessoas colectivas. E de facto, isto não se 
limita apenas àqueles que possuem uma dívida, 

mas abrange também aqueles que se encontram obriga-
dos a proceder à devolução de montantes indevidamente 
recebidos.

Porém, esta situação, por vezes tumultuosa e inquietante, 
acaba de ser coadjuvada por mudanças legislativas que 
conferem uma maior flexibilização aos pagamentos dos 
montantes em dívida.

É consabido que os devedores, com processo executivo em 
curso (para cobrança coerciva de montantes devidos a títu-
lo de contribuições, quotizações, taxas, coimas, subsídios, 
etc.), podem requerer a liquidação do montante em dívida 
através de pagamentos prestacionais, desde que se ateste 
que a sua situação económica não permite a liquidação in-
tegral da dívida através de um único pagamento.

Ora, os requisitos a observar para o deferimento do paga-
mento prestacional foram presentemente alargados com o 
recente Decreto-Lei n.º 35-C/2016, de 30 de Junho.

Por defeito, o número de prestações não pode ser superior 
a 36 (trinta e seis). Contudo, este número poderá agora ser 
alargado para 60 (sessenta) prestações sempre que o deve-
dor seja uma pessoa singular, ou se a dívida exequenda for 
superior a 3.060,00 Euros.

Concomitantemente, as próprias pessoas singulares po-
dem ainda dispor da faculdade de liquidarem a dívida até 
um número de 150 (cento e cinquenta) prestações, desde 
que cumulativamente o montante da dívida exequenda seja 
superior a 3.060,00 Euros e seja apresentada uma garantia 
idónea de pagamento, ou em alternativa, que seja requerida 
a isenção de prestação de garantia (e tal seja deferido).
 
Em paralelo, outros devedores (que não pessoas singulares) 
também têm agora ao seu dispor uma maior flexibilidade de 
pagamento das suas dívidas, sendo-lhes possível proced-
er à sua liquidação através de um número máximo de 150 
(cento e cinquenta) prestações se cumprirem os seguintes 
requisitos cumulativos: (1) o montante em dívida ser supe-
rior a 15.300,00 Euros, (2) prestarem garantia de pagamen-
to (ou ser deferido o seu requerimento de isenção da sua 

DESTAQUES prestação), e (3) ser demonstrada a sua notória dificuldade 
financeira, tendente a espoletar nefastas consequências 
económicas.

Ademais, sublinhe-se de igual forma as alterações, tam-
bém efectuadas pelo já referido diploma, ao regime de 
celebração de acordos de regularização voluntária de con-
tribuições e quotizações devidas à Segurança Social.

Todavia, o acesso a estes acordos de regularização  
voluntária continua carecer da observância cumulativa de 
certas condições, designadamente que a dívida objecto de 
acordo não esteja ainda participada para cobrança coerciva, 
e não ter o contribuinte, à data do requerimento, qualquer 
outra dívida de contribuições ou quotizações cuja cobrança 
coerciva esteja em curso.

Além disso, imperativamente cada entidade apenas pode 
recorrer a este tipo de acordo uma vez em cada período de 
doze meses, contabilizado desde a data em que o anterior 
acordo tenha tido o seu termo ou resolução.

O número máximo de prestações inicialmente acordadas 
(seis meses) poderá ser ainda alargado até doze meses caso 
o montante em dívida seja de 3.060,00 Euros para pessoas 
singulares, ou de 15.300,00 Euros para pessoas colectivas.
 
Em suma, é perceptível uma diminuição na rigidez dos requi-
sitos para pagamento prestacional das dívidas à Segurança 
Social, seja através da redução dos montantes mínimos em 
dívida para se ficar habilitado ao pagamento prestacional, 
seja pelo próprio acréscimo do número de prestações de 
pagamento dos montantes em dívida. 

Esta é, portanto, uma agradável notícia para os devedores 
ao sistema de segurança social, que veêm ser-lhes conce-
didas mais facilidades de pagamento, susceptíveis de in-
crementar a taxa de cumprimento das obrigações de paga-
mento, pela qual o nosso Estado “suspira”, face ao eminente 
(e real) perigo de colapso do nosso sistema previdencial.
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Tatiana Marinho
ADVOGADA

| ALTERAÇÃO ÀS REGRAS SOBRE 
RENDIMENTOS DE PATENTES 
E OUTROS DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N
o passado mês de Agosto de 2016, entrou em vigor 
uma alteração ao regime de isenção parcial (lucro 
tributável em apenas 50% do seu valor) para os 
rendimentos de patentes e outros direitos de pro-

priedade industrial (desenhos ou modelos industriais) pre-
visto no artigo 50.º-A do Código do Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Colectivas (Código do IRC).

Esta alteração surge na sequência das exigências acorda-
das com a UE e a OCDE, no âmbito do combate à erosão 
da base tributária e à transparência de lucros (conhecido 
pela sigla “BEPS” – Base Erosion and Profit Shifting), tendo 
sido desenvolvida pela OCDE e acordado a nível interna-
cional uma metodologia que se veio a designar “Aborda-
gem Nexus Modificada”. Em suma, esta metodologia visa  
atenuar a competição fiscal entre Estados, particularmente, 
no que concerne aos regimes especiais de tributação de 
rendimentos provenientes de patentes e outros direitos de 
propriedade industrial.

DESTAQUES

No próprio preâmbulo do DL nº 47/2016, de 22 de Agosto (que 
altera o referido regime do Código do IRC), pode ler-se que: “É 
a implementação desta metodologia, fundada numa fórmula 
de cálculo que apura a proporção dos encargos qualificáveis 
face às despesas globais suportadas pelos sujeitos passivos 
que pretendam beneficiar do regime de isenção parcial de 
rendimentos previstos no artigo 50º-A do Código do IRC que 
constitui o objecto do presente diploma”.

O pressuposto que se passa agora a utilizar para haver is-
enção parcial é a conexão directa entre o benefício usufruí-
do e as despesas efectuadas em Investigação e Desenvolvi-
mento (I&D) que contribuam directamente para a criação ou 
desenvolvimento de activos de propriedade industrial. 

Antes desta alteração legislativa, o benefício fiscal em cau-
sa dependia dos direitos de propriedade industrial terem 
resultado de I&D realizadas ou contratadas pelo sujeito pas-
sivo. No entanto, este requisito previsto na alínea a) do nº 3 
do artigo 50º-A, foi revogado. 

Desde o passado dia 23 de Agosto de 2016, data e em 
que entrou em vigor a alteração legislativa em análise, os 
benefícios fiscais atribuídos apenas passam a abranger os 
rendimentos relativos a actividades de I&D do próprio su-
jeito passivo beneficiário, já que foi introduzido (alínea e) do 
nº 3 do artigo 50º-A) um novo requisito para a sua atribuição, 
e que passa pela obrigação do sujeito passivo dispor de 
registos contabilísticos que permitam identificar as despe-
sas com a aquisição do direito de propriedade industrial em 
causa de maneira a que os rendimentos e os gastos dessa 
natureza possam distinguir-se dos restantes.

Foram ainda aditados ao artigo 50º-A do Código do IRC os 
números 6) a 9), dos quais resulta a definição do que são os 
rendimentos de I&D, a extensão de aplicação do regime de 
isenção e a sua fórmula de cálculo. 

De resto, importa referir que este novo regime agora em vigor 
apenas é aplicável às patentes e aos desenhos ou modelos 
industriais registados após 1 de Julho de 2016. No entan-
to, foi também estabelecido um regime transitório para os 
registos em ou após 01 de Janeiro de 2014 que em 30 de 
Junho de 2016 preenchessem as condições de aplicação 
do regime anterior à alteração agora vigente, aplicando-se 
o regime anterior, nestes casos, até 30 de Junho de 2021. 

Como facilmente se percebe, a alteração legislativa tra-
duz-se na introdução de restrições ao modo de acesso à 
referida isenção parcial de tributação, o que, na prática, 
pode ter como efeito o afastamento de potenciais investi-
dores em Portugal, a que acrescem as dificuldades que as 
empresas vão enfrentar para cumprirem com a exigência de 
apresentação de registos contabilísticos onde se possam 
identificar os gastos de investigação e desenvolvimento, 
distinguidos dos restantes registos contabilísticos da empresa.
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Gonçalo Cerejeira Namora
ADVOGADO-ESTAGIÁRIO

O
intermediário é actualmente um player essencial 
a actuar no mercado desportivo. O intermediário 
poderá ser uma pessoa singular ou coletiva com 
capacidade jurídica.

O Regulamento de Intermediários da Federação Portuguesa 
de Futebol vigente desde 1 de Abril de 2015 transpôs na sua 
essência o Regulations on Working with Intermediaries da FIFA.

Abandonado que está o anterior quadro em que se exigia 
o licenciamento e autorização dependentes do preen-
chimento de determinadas qualificações para poder ser
intermediário no futebol, impera hoje um novo sistema.
No actual plano do direito constituído, para poder regular
e licitamente intervir no mercado enquanto intermediário,
basta que o sujeito para tanto faça o respectivo registo na
Associação ou Federação nacional de futebol.

Ainda assim, para que possa lograr obter sucesso no  
referido registo terão de observar-se alguns requisitos e  
procedimentos que poderão sofrer ligeiras alterações con-
soante o país e respectiva Associação ou Federação nacio-
nal de futebol em que é requerido.

Em Portugal, ao abrigo do disposto no Regulamento de  
Intermediários da FPF, terá o sujeito que pretenda regis-
tar-se enquanto intermediário de efectuar o pagamento de 
uma taxa no valor de € 1.000,00 (mil euros), sendo o referido 
valor devido no momento do registo e em cada renovação  
anual. No momento do pedido, terá de juntar cópia dos  

“Pretendo ser intermediário de jogadores de futebol para 
poder assessorar atletas na celebração de contratos de 
trabalho desportivos e/ou transferências entre clubes. 
Como devo proceder legalmente em Portugal?”

CONSULTÓRIO JURÍDICO

documentos de identificação civil e fiscal e Certificado do 
Registo Criminal, bem como subscrever documento em 
que declara acatar e cumprir as disposições obrigatórias 
das leis nacionais e internacionais aplicáveis, comprome-
tendo-se ainda a cumprir os Estatutos e regulamentos da 
FIFA, da UEFA e da FPF no âmbito do exercício atividade 
de Intermediário. Além disso, deverá igualmente subscre-
ver declaração na qual se garanta a inexistência de relações 
contratuais com ligas, federações, confederações ou com 
a FIFA, que possam dar origem a um potencial conflito de  
interesses. O postulante intermediário deverá ainda subs-
crever e juntar prova de subscrição de seguro de responsa-
bilidade civil adequado ao exercício da atividade, cobrindo 
responsabilidade por danos até ao montante de €50.000,00. 
No que concerne ao âmbito fiscal e contributivo, deverá 
comprovar a inexistência de situação de insolvência, bem 
como juntar Certidão comprovativa de situação contributiva 
regularizada emitida pelas autoridades competentes.

Encontram-se impedidos de exercer a actividade de inter-
mediário, conforme dispõe o art. 7.º/2 do Regulamento de 
Intermediários da FPF, quem não tiver idoneidade irrepreen-
sível, quem tiver sido condenado por crimes praticados no 
domínio da legislação sobre a violência, racismo, violência e 
xenofobia no Desporto (até cinco anos após o cumprimento 
da pena, salvo se sanção diversa lhe tiver sido aplicada por 
decisão judicial), por crimes no domínio da dopagem ou por 
comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade 
e a correção da competição e do seu resultado na ativida-
de desportiva (até cinco anos após o cumprimento da pena, 
salvo se sanção diversa lhe tiver sido aplicada por decisão 
judicial) ou por qualquer crime punível com pena de prisão 
superior a três anos (até cinco anos após o cumprimento 
da pena, salvo se sanção diversa lhe tiver sido aplicada por 
decisão judicial).

A fim de proceder ao registo enquanto intermediário de uma 
pessoa coletiva, este apenas será aceite se um seu repre-
sentante se encontrar registado regularmente enquanto tal.
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Conferência Sobre “Direito da Insolvência” 

A Conferência Sobre “Direito da Insolvência”, na Associação 
Comercial de Braga, contou com a participação de Eduar-
do Castro Marques, Zita Xavier de Medeiros, Pedro Barbosa 
Morais, Vítor Peixoto e Eduardo de Sousa Campos, da Nuno 
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associados.

Web Summit

A Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associa-
dos esteve na  Web Summit, com a presença de Gonçalo 
Cerejeira Namora e João Paulo Meireles.

Participação na Finde.u - Feira 
Internacional do Emprego Universitário

A Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associa-
dos participou na Finde.U - Feira Internacional do Emprego 
Universitário, promovida pela Universidade do Porto e que 
decorreu entre 2 e 3 de Outubro na Exponor - Centro de 
Congressos e Negócios.

NÓS POR CÁ
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Workshop na Escola de Direito da 
Universidade do Minho

Adriana Monteiro e Catarina Bernardo Martinho ministraram 
um workshop na última edição do Encontro Nacional de 
Estudantes de Direito que teve lugar na Escola de Direito 
da Universidade do Minho. Os temas abordados foram,  
respectivamente, “A Inspeção Tributária e as Garantias dos 
Contribuintes” e “Dos Crimes Cometidos no Exercício de 
Funções Públicas”.

Workshop na Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa

A Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associa-
dos ministrou um workshop dedicado às Práticas Proces-
suais Laborais com simulação de julgamento com a orien-
tação de Eduardo Castro Marques, Miguel Cunha Machado 
e Gonçalo Cerejeira Namora, no âmbito de evento organiza-
do pela Associação de Estudantes da Faculdade de Direito 
da Universidade Católica Portuguesa.

Participação na ProIUS – V Feira de 
emprego

A Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão & Associa-
dos participou, na ProIUS - V Feira de Emprego da Facul-
dade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC).

NÓS POR CÁ
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Nuno Cerejeira Namora, 
in Porto Canal

Nuno Cerejeira Namora analisou as capas 
dos jornais em “Revista de Imprensa”, no 
Porto Canal, onde abordou temas como 
a eleição de Donald Trump, o falecimen-
to de Miguel Veiga, entre outros. Veja 
o vídeo.

Eduardo Castro Marques, 
in RTP3

Eduardo Castro Marques foi o convidado 
da RTP3, onde falou sobre a participação 
da Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marin-
ho Falcão & Associados nas feiras de em-
prego e sobre a importância da captação 
de novos talentos. Veja o vídeo.

Artigo de Ana Leitão,
in Vida Económica

“A dedução de prejuízos fiscais em IRC” é 
o título do artigo de opinião de Ana Leitão,
publicado no jornal Vida Económica. Leia
aqui.

Artigo de Pedro Condês 
Tomaz, in Vida Económica

“Trabalho temporário: tempos de mu-
dança, tempos de responsabilidade” foi o 
tema abordado por Pedro Condês Tomaz 
no artigo de opinião publicado no jor-
nal Vida Económica. Leia aqui.

Miguel Marques Oliveira, 
in A Praça, RTP

Miguel Marques Oliveira foi convidado do 
programa A Praça, da RTP, para falar so-
bre violência no trânsito. Veja o vídeo.

Eduardo Castro Marques, 
in Sport TV +

Eduardo Castro Marques foi convidado da 
“Manhã Informativa” da Sport TV+ para co-
mentar a actualidade desportiva nacional 
e internacional. Veja o vídeo.

Pedro Marinho Falcão,
in Jornal 2

Pedro Marinho Falcão esteve no Jornal 2, 
da RTP2, a comentar o novo programa de 
regularização de dívidas ao Fisco e à 
Se-gurança Social. Veja o vídeo.

Pedro Marinho Falcão, 
in A Praça, RTP

Após um mês em fuga, Pedro Dias en-
tregou-se às autoridades. A notícia foi um 
dos assuntos abordados no programa  A 
Praça, da RTP, e contou com o 
comentário de Pedro Marinho Falcão. 
Veja o vídeo.

REVISTA DE IMPRENSA
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